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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής διανύει τον 7ο χρόνο λειτουργίας
της και την περίοδο αυτή ολοκληρώνεται η θητεία του ΔΣ που αναδείχθηκε από
τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο 2006. Η Εταιρεία επιχειρεί να
καλύψει ένα σημαντικό κενό στην ελληνική επιστημονική κοινότητα σε ό,τι αφορά
την επιστημονική εδραίωση, τεκμηρίωση και ανάπτυξη του πεδίου της κοινωνικής
πολιτικής. Παρά τις αντιξοότητες που συνήθως αντιμετωπίζει ένα επιστημονικό
σωματείο κατά τα ξεκίνημα της λειτουργίας τους – ειδικότερα μάλιστα όταν ο χώρος που επιχειρεί το σωματείο να καλύψει είναι επιστημονικά κατατετμημένος και
χωρίς ισχυρώς αναπτυγμένη επαγγελματική ταυτότητα στην ελληνική κοινωνία-, η
Εταιρεία προσπάθησε να καλλιεργήσει μια δυναμική πορεία από τα πρώτα βήματά της με στόχο την εδραίωση και ανάπτυξη ενός forum επιστημονικού διαλόγου/
προβληματισμού γύρω από τα καυτά θέματα της κοινωνικής μεταρρύθμισης στην
Ελλάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της παγκοσμιοποιημένης
οικονομίας.
Ο βαθμός επιτυχίας του στόχου μπορεί να μην ήταν πάντα ο προσδοκώμενος, δεδομένου ότι και οι δυνάμεις (ανθρώπινοι, οικονομικοί και άλλοι πόροι) της Εταιρείας
κατά τα πρώτα αυτά χρόνια λειτουργίας της ήταν και παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες. Ωστόσο η προσήλωση στο στόχο είναι σταθερή, και αυτό χάρη στην ακούραστη προσπάθεια και του κόπους που έχουν καταβάλει όλοι οι συνάδελφοι (αλλά
και φίλοι της Εταιρείας) που κατά καιρούς με τον ένα ή άλλο τρόπο συνέβαλαν στην
υλοποίηση ενός φάσματος δραστηριοτήτων, υποστήριξαν δράσεις με την άμεση,
ενεργό συμμετοχή τους, ανέπτυξαν πρωτοβουλίες και διάνοιξαν προοπτικές.
Παρακάτω συνοψίζονται οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας από την ίδρυσή
της μέχρι σήμερα ως ενημέρωση, συνολικός απολογισμός αλλά και έναυσμα για
παραπέρα ενίσχυση των προσπαθειών στο μέλλον.
Η ίδρυση της Εταιρείας ξεκίνησε με την πραγματοποίηση του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου (σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης τον Μάιο 2001 (Κομοτηνή) με θέμα: «Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση:
Νέες Προκλήσεις, Τάσεις και Προοπτικές Μεταρρύθμισης».

συνέχεια στη σελίδα 2
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Ακολούθησαν οι παρακάτω εκδηλώσεις:

•

Βενιέρης Δ. & Παπαθεοδώρου Χ. (επιμ.) 2003: Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα, Προκλήσεις και Προοπτικές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

•

Petmesidou M. & Mossialos E. (eds) 2006: Social Policy
Developments in Greece. Aldershot: Ashgate.

(1) Συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια & διαλέξεις
•

•

•

•

Ιανουάριος 2002 (Αθήνα), Ημερίδα με θέμα: «Κοινωνική
Έρευνα και Κοινωνική Πολιτική» (σε συνεργασία με το
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου).
Ιούνιος 2002 (Αθήνα), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο για την Κοινωνική Ποιότητα, διεξαγωγή σεμιναρίου με τίτλο: «Social Quality Indicators» και κεντρικό
ομιλητή τον Laurent van der Maesen (διευθυντή του
European Foundation of Social Quality, Amsterdam).
Νοέμβριος 2002 (Αθήνα), 1η Ετήσια Διάλεξη με προσκεκλημένο ομιλητή τον Ομότιμο Καθηγητή του London
School of Economics Peter Townsend και θέμα την
«Παγκόσμια Φτώχεια».
Νοέμβριος 2003 (Αθήνα), 2η Ετήσια Διάλεξη με προσκεκλημένο ομιλητή τον Maurizio Ferrera (University
of Milan & Centre for Comparative Political Research,
Bocconi University) και θέμα: «The European Social
Model in Transition».

•

Ιανουάριος 2005 (Αθήνα, σε συνεργασία με την ΟΤΟΕ),
Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «Παγκοσμιοποίηση, Ανισότητα και Φτώχεια: Οι Επιπτώσεις στην Εργασία».
Κεντρικοί ομιλητές: Peter Townsend (London School of
Economics) & Ruth Levitas (Πανεπιστήμιο του Bristol)

•

Μάρτιος 2005 (Ρέθυμνο), 2ο Συνέδριο της Εταιρείας με
θέμα: «Κοινωνική Μεταβολή και Κοινωνική Πολιτική
στην Ελλάδα του Νέου Αιώνα» (σε συνεργασία με το
Παν/μιο Κρήτης)

•

Μάιος 2006 (Αθήνα), Εκδήλωση με αφορμή την έκδοση του βιβλίου «Social Policy Developments in
Greece» (P. Petmesidou & E. Mossialos, eds, 2006).
Κεντρικοί ομιλητές: Peter Taylor-Gooby (University of
Kent), Graham Room (Bath University) & Luis Moreno
(Spanish National Research Council).

•

Μάιος 2007 (Αθήνα), Ημερίδα με θέμα: «Κοινωνικές
Ανισότητες, Εγκληματικότητα και Κοινωνική Πολιτική». Κεντρικός ομιλητής: Dave Gordon (Professor
of Social Justice, University of Bristol & Director of the
Townsend International Centre for Poverty Research).

•

Απρίλιος 2008 (Αθήνα), Με την ευκαιρία της έκδοσης
της ελληνικής μετάφρασης του βιβλίου «The Political
Economy of the Welfare State» (εκδόσεις «Σαββάλας»,
σειρά «Κοινωνικές Επιστήμες»), η ΕΕΚΠ και οι εκδόσεις
«Σαββάλας» διοργάνωσαν από κοινού εκδήλωση με
προσκεκλημένο ομιλητή τον συγγραφέα του βιβλίου καθηγητή Ian Gough, στις 7 Απριλίου 2008.

•

Μάιος 2008 (Αθήνα), Hμερίδα με θέμα: «Κοινωνικός
Αποκλεισμός, Ποινικό Φαινόμενο και Ανθρώπινα Δικαιώματα».

•

Οκτώβριος 2008 (Αθήνα), 3ο Διεθνές Συνέδριο με
θέμα: «Κοινωνική Μεταρρύθμιση και Αλλαγές στο
Μείγμα «Δημόσιου-Ιδιωτικού» στο Πεδίο της Κοινωνικής Προστασίας».

(2) Εκδόσεις

Με βάση τις εισηγήσεις στο Διεθνές Συνέδριο της Εταιρείας (και άλλα κείμενα)

Σειρά Βιβλίων της Εταρείας:
•

Πετμεζίδου Μ. & Παπαθεοδώρου Χ. (επιμ.) 2004: Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός. Αθήνα: Εξάντας/
ΕΕΚΠ.

•

Μπάγκαβος Χ. & Παπαδοπούλου Δ. (επιμ.) 2006: Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία. Αθήνα: Gutenberg/EEKP.

•

Κασιμάτη Κ. (επιμ.) Σχολιασμένη Βιβλιογραφία Κοινωνικής Πολιτικής (στο στάδιο της προετοιμασίας).

Έχει προγραμματισθεί επίσης η επεξεργασία τόμου σε θέματα
Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις Ευρωπαϊκές χώρες (επιμέλεια Ε. Πρόκου).
Επιπλέον, με πρωτοβουλία του ΔΣ ξεκίνησε το 2007 η επεξεργασία και κυκλοφορία του Ενημερωτικού Δελτίου της
Εταιρείας με στόχο την προώθηση της ενημέρωσης και του
διαλόγου γύρω από ζητήματα έρευνας και εφαρμογής στα
διάφορα πεδία της κοινωνικής προστασίας (μέχρι σήμερα
έχουν κυκλοφορήσει πέντε τεύχη: 1ο Τεύχος, Μάιος 2007, 2ο
Τεύχος, Οκτώβριος 2007, 3ο Τεύχος, Ιανουάριος 2008, 4ο
Τεύχος, Μάιος 2008, 5ο Τεύχος Οκτώβριος 2008). Ακόμα,
προκειμένου να δημιουργηθεί ένας χώρος συστηματικού διάλογου μεταξύ των νέων επιστημόνων του χώρου πραγματοποιήθηκαν έξι συναντήσεις την περασμένη χρονιά στην Αθήνα, στο ΚΕΚΜΟΚΟΠ. Στο πλαίσιο αυτό έγινε ένα σεμινάριο
μεθοδολογίας από την καθηγήτρια κα. Κ. Κασιμάτη ενώ στις
υπόλοιπες συναντήσεις παρουσιάστηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα και οι προβληματισμοί πολλών νέων επιστημόνων.
Οι δραστηριότητες αυτές οριοθετούν ένα προσανατολισμό
που στοχεύει στη συγκρότηση μιας επιστημονικής κοινότητας με κεντρικό άξονα τον προβληματισμό, την έρευνα και
τη διάχυση της πληροφόρησης σε σχέση με όλο το φάσμα
των πεδίων κοινωνικής πολιτικής. Απομένει να δούμε αν
αυτός ο προσανατολισμός θα εδραιωθεί και θα καλλιεργηθεί
παραπέρα έτσι ώστε η Εταιρεία να αποτελέσει μια δυναμική, καινοτόμο και κοινωνικά χρήσιμη δεξαμενή σκέψης για
την κοινωνική μεταρρύθμιση. Αναμφίβολα, μια τέτοια εξέλιξη
προϋποθέτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και συλλογική υποστήριξη από την πλευρά των κοινωνικών επιστημόνων - ειδικών στα διάφορα πεδία της κοινωνικής πολιτικής. Το
έναυσμα έχει δοθεί. Αναμένει κανείς να δει αν η προσπάθεια
θα καρποφορήσει.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του ΔΣ καθώς
και όλους τους συνεργάτες που βοήθησαν στην οργάνωση και
πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Θα ήθελα
επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την γραφίστρια Πόπη Πολυζωίδου για την πολύτιμη συμβολή της στην έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου. Εύχομαι και φαντάζομαι ότι το επόμενο ΔΣ θα
επαυξήσει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη της Εταιρείας.

Μαρία Πετμεζίδου

Καθηγήτρια Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
και Πρόεδρος της ΕΕΚΠ
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Η Εταιρία Κοινωνικής Πολιτικής με χαρά παρουσιάζει σύντομα κείμενα στα οποία εκτίθενται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προβληματισμοί των νέων επιστημόνων που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης των μεταπτυχιακών σπουδών
ή διδακτορικών τους διατριβών.
Στο τρέχον τεύχος παρουσιάζεται το πλαίσιο εργασίας της κας
Ευγενίας Μουκάνου και του κ. Θεόδωρου Φούσκα.

Προσωπικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας
για Ηλικιωμένους:
Μερικές Σκέψεις και Ερωτήματα προς Διερεύνηση
Ευγενία Μουκάνου
Υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης Δ.Π.Θ.

Οι λεγόμενες προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες, οι
οποίες είναι στενά συνδεδεμένες με την παροχή υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας, αποτελούν ένα από τα παλαιότερα
πεδία ενεργοποίησης του ελληνικού συστήματος κοινωνικής
πρόνοιας, αλλά ταυτόχρονα και ένα από τα πιο αγνοημένα
πεδία του ελληνικού συστήματος κοινωνικής προστασίας. Οι
προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες δημιουργήθηκαν χωρίς
την ύπαρξη στρατηγικού σχεδιασμού. Η δε εξέλιξή τους είναι
άμεσα συνδεδεμένη με τον οριακό ρόλο που διαδραματίζει η
κοινωνική πρόνοια εντός του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, η συστηματική διάρθρωση ενός δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών δεν κατέστη ποτέ
εφικτή.
Στο χώρο των προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών δραστηριοποιείται ένα ευρύ φάσμα φορέων (ανεπίσημων, κρατικών, μη κερδοσκοπικών, ιδιωτικών), οι οποίοι δημιουργούν
τη λεγόμενη «μεικτή οικονομία» παροχής υπηρεσιών που
χαρακτηρίζει και ολόκληρο το σύστημα παροχής υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας. Βεβαίως ο βαθμός εμπλοκής και οι
αρμοδιότητες του κάθε φορέα, όπως και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα
με τις διαφορετικές αντιλήψεις για το ρόλο που καλούνται
να διαδραματίσουν οι κοινωνικές υπηρεσίες σε μία κοινωνία και ανάλογα με την εκάστοτε πληθυσμιακή ομάδα που
καλούνται να εξυπηρετήσουν.
Στην περίπτωση της παροχής προσωπικών υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας προς ηλικιωμένους, η διερεύνηση
του βαθμού και των ορίων εμπλοκής των ποικίλων φορέων
παροχής υπηρεσιών στο υπάρχον σύστημα κοινωνικής φροντίδας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον τουλάχιστον για τους
ακόλουθους λόγους.
Η γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στην αμειβόμενη απασχόληση
και τις αλλαγές που συντελούνται στην παραδοσιακή δομή
της οικογένειας (μείωση του μέσου όρου των μελών της, αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών) ασκεί πιέσεις στο υφιστάμενο οικογενειοκεντρικό πρότυπο παροχής φροντίδας, το
οποίο βασίζεται στην έμφυλη κατανομή των ρόλων εντός της
οικογένειας.
Η παροχή υπηρεσιών ανοικτού τύπου στην κοινότητα,
η οποία παρουσιάζεται ως κυρίαρχη τάση στον τομέα της
φροντίδας ηλικιωμένων, συνδέεται άμεσα με την παροχή

υπηρεσιών από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και
την ενδυνάμωση του ρόλου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.). Στην Ελλάδα, ωστόσο, ο ρόλος των φορέων
τοπικής αυτοδιοίκησης (α’ και β’ βαθμού) στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μέχρι πρόσφατα ήταν περιορισμένος, ενώ η ανάπτυξή του κατά την τελευταία δεκαετία
ήταν εν πολλοίς αποτέλεσμα διατιθέμενων ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι δε Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στον τομέα,
και που συχνά συνδράμουν στην κάλυψη των κενών και των
ελλείψεων του συστήματος κοινωνικής φροντίδας, φαίνεται
πως έχουν υπολειμματικό χαρακτήρα.
Όσον αφορά την ιδιωτική κερδοσκοπική πρωτοβουλία,
αν και υπάρχουν ενδείξεις δημιουργίας μιας αγοράς υπηρεσιών φροντίδας, η σχετικά φθηνή εργασία των - νόμιμων και
παράνομων - μεταναστριών στον τομέα διευκολύνει την ανάπτυξη μιας άτυπης αγοράς φροντίδας.
Το πλαίσιο που περιγράψαμε σκιαγραφεί ερωτήματα για
περαιτέρω διερεύνηση. Χρειάζεται αναμφίβολα πληρέστερη
κατανόηση των ορίων διαπλοκής και του ρόλου που διαγράφεται για τους φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας υπό το πρίσμα των συντελούμενων αναδιατάξεων
στον τομέα, αλλά και του ρόλου του κράτους ως ρυθμιστικός
και συντονιστικός παράγοντας του συστήματος κοινωνικής
φροντίδας. Και, τελικά, τι είδους επιδράσεις απορρέουν ως
προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τον τρόπο με τον οποίο
οργανώνονται και λειτουργούν οι φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας;

«Κοινότητες» Μεταναστών: Μετανάστες και η
Ένταξη τους στην Ελληνική Κοινωνία:
Η Ποιοτική Προσέγγιση
Θεόδωρος Φούσκας,
Υπ. Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στις επιπτώσεις
της εργασίας και της απασχόλησης στην άτυπη αγορά εργασίας επάνω στη συλλογική οργάνωση και αντιπροσώπευση των
εργαζομένων μεταναστών στην Ελλάδα, από μεταναστευτικές «κοινότητες» που εμφανίζονται να αναδύονται από την
εργασία και την απασχόληση. Η έρευνα εστιάζεται στις περιπτώσεις των μεταναστών από την Αλβανία, την Αίγυπτο,
το Μπαγκλαντές, την Παλαιστίνη και τις Φιλιππίνες, στην
Αθήνα, και τον ρόλο που η εργασιακή «κοινότητα» ενέχει
για την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία και αγορά εργασίας καθώς και σε πτυχές όπως η συμμετοχή τους σε μορφές συλλογικής δράσης και οργάνωσης, την εργασιακή αντιπροσώπευση, την κοινωνική αλληλεγγύη και η διαμόρφωση
ταυτοτήτων. Σύμφωνα με τις περιπτώσεις των εργαζομένων
μεταναστών που μελετήθηκαν και αναλύθηκαν μέσω εις βάθος συνεντεύξεων, το πρόβλημα που διαπιστώνεται είναι ότι
οι επιπτώσεις της εργασίας και της απασχόλησης στην άτυπη
αγορά εργασίας επηρεάζουν τη συλλογική οργάνωση των μεταναστών όχι μόνο στο επίπεδο παραγωγής, οικονομίας και
εργασιακής αντιπροσώπευσης αλλά και σε αυτό της εργασίας, του πολιτισμού και της κοινωνικής ταυτότητας.
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Είναι οι ΣΔΙΤ οικονομικά αποτελεσματικές?
Τα προβλήματα των διευρυνόμενων δημοσιονομικών ελλειμμάτων και της διόγκωσης του δημοσίου χρέους, καθώς και
της τεχνολογικής και οικονομικής αναποτελεσματικότητας των
δημοσίων δραστηριοτήτων αποτέλεσαν τη δικαιολογητική βάση
για την ιδιωτικοποίηση δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα
και τη συρρίκνωση της κρατικής δράσης στην οικονομία. Η
ιδιωτικοποίηση, η οποία άρχισε από τη δεκαετία του 1980 και
συνεχίζεται μέχρι σήμερα επιτεύχθηκε με διάφορους τρόπους•
ένας από αυτούς είναι και οι Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ).
Οι ΣΔΙΤ είναι συμβάσεις – κατά κανόνα μακροχρόνιες - οι
οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού
φορέα, με σκοπό την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών.
Οι ΣΔΙΤ οδηγούν σε περιουσιακή, λειτουργική και ουσιαστική
ιδιωτικοποίηση. Ειδικότερα, μέσω των ΣΔΙΤ, ιδιωτικοί φορείς
αναλαμβάνουν την ανέγερση δημόσιων κτιρίων (όπως π.χ. βιβλιοθήκες, σχολεία), την κατασκευή εγκαταστάσεων (π.χ. φοιτητικές εστίες), την ανακαίνιση υφιστάμενων υποδομών (π.χ.
δημόσιες υπηρεσίες) καθώς και την παροχή του αναγκαίου
εξοπλισμού για τη λειτουργία τους. Επιπλέον, ιδιώτες αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων (π.χ. αυτοκινητόδρομους) και ταυτόχρονα την οικονομική εκμετάλλευσή τους (π.χ. είσπραξη διοδίων). Τέλος, περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου (π.χ. ακίνητα
ή εγκαταστάσεις) πωλούνται σε ιδιωτικούς φορείς που αναλαμβάνουν την ανακατασκευή και συντήρησή τους (π.χ. καθαρισμός
κτιρίων) και κατόπιν τα ενοικιάζουν στο δημόσιο τομέα.
Το βασικότερο επιχείρημα για την ευρεία και ταχύτατη ανάπτυξη των ΣΔΙΤ συνίσταται στην ελαχιστοποίηση του λόγου
κόστους – οφέλους που απορρέει από την εκτέλεση μιας σύμπραξης. Στην πράξη, όμως, αυτό δε διασφαλίζεται. Το κόστος
κατάρτισης, λειτουργίας και ελέγχου των συμβάσεων καθώς και
οι αποζημιώσεις των μελών επιτροπών, ειδικών συμβούλων και
εμπειρογνωμόνων, αντισυμβαλλόμενων και εταιρειών επιβαρύνει σημαντικά το κόστος πραγματοποίησης των συμπράξεων,
επιμηκύνοντας παράλληλα και το χρόνο παράδοσης των έργων.
Επιπλέον, ο προϋπολογισμός κατασκευής ενός έργου από έναν
ιδιωτικό φορέα επιφορτίζεται περαιτέρω, λόγω του υψηλότερου
κόστους δανεισμού που αντιμετωπίζει ο ιδιωτικός τομέας σε
σχέση με το δημόσιο. Το υψηλό κόστος υλοποίησης των έργων
μέσω ΣΔΙΤ ενισχύεται ακόμη περισσότερο, λόγω των ολιγοπωλιακών συνθηκών που επικρατούν στην κατασκευή των έργων.
Ο αριθμός των ανταγωνιζόμενων κατασκευαστικών εταιριών
είναι περιορισμένος και δεν αφήνει ουσιαστικά περιθώρια επιλογής στο δημόσιο. Το κόστος κατασκευής εμφανίζεται ακόμη
υψηλότερο, λόγω της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Οι αντισυμβαλλόμενοι μιας σύμπραξης
που καλούνται να εκπροσωπήσουν το δημόσιο έχουν προφανώς
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λιγότερη πληροφόρηση για το πραγματικό κόστος υλοποίησης
ενός έργου. Ο περιορισμένος αριθμός των ιδιωτών και η δυνατότητα μεταξύ τους προσυνεννόησης για την παρουσίαση υπερεκτιμημένων στοιχείων της αξίας κατασκευής μιας υποδομής
συμβάλλει στη μεγέθυνση του κόστους. Στην περίπτωση των μηανταποδοτικών έργων, το αυξημένο κόστος μετακυλίεται στο
κοινωνικό σύνολο, δεδομένου ότι η αποπληρωμή πραγματοποιείται τμηματικά μέσω του δημόσιου προϋπολογισμού μετά την
περάτωση του έργου. Στα ανταποδοτικά έργα, οι τελικοί χρήστες
καλούνται να καταβάλλουν το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας με τη μορφή τέλους (όπως π.χ. διόδια, σπατόσημο)˙ το ύψος
του τέλους ορίζεται από τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) και τον ιδιωτικό
φορέα, με γνώμονα την κάλυψη της επένδυσης του ιδιωτικού
φορέα και την εξασφάλιση κέρδους και διαμορφώνεται συνήθως σε υψηλό επίπεδο, λόγω της μονοπωλιακής παροχής της
υπηρεσίας μετά την εκτέλεση του έργου από τον ιδιώτη-αντισυμβαλλόμενο. Αυτή η µονοµερής αξιοποίηση των υποδομών
από ιδιώτες εγκυμονεί αυξημένες τάσεις κερδοσκοπίας σε βάρος
του κοινωνικού συνόλου. Από την άλλη μεριά, η συμμετοχή στο
κόστος κατασκευής των έργων από την πλευρά του δημοσίου
είναι σημαντική, είτε μέσω επιχορηγήσεων κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου (όχι μόνο στα μη ανταποδοτικά, αλλά και
στα ανταποδοτικά έργα) είτε μέσω εγγύησης ελαχίστων εσόδων
κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους (ανταποδοτικά έργα). Επιπλέον, η εμπλοκή ενός περιορισμένου αριθμού ιδιωτικών φορέων στη διαδικασία των συμπράξεων και η επικύρωσή τους από
συγκεκριμένα μέλη επιτροπών που ενεργούν για λογαριασμό του
δημοσίου και όχι από τη Βουλή, σε συνδυασμό με τα τεράστια
ποσά δημοσίου χρήματος που διακινούνται δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για την εμφάνιση κρουσμάτων διαφθοράς, αυξάνοντας περαιτέρω το κόστος κατασκευής των έργων και την
μετέπειτα επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου.
Επιπρόσθετα, το κράτος σε πολλές περιπτώσεις αναλαμβάνει να υλοποιήσει περισσότερα έργα από αυτά που υπαγορεύουν οι δημοσιονομικές του δυνατότητες και οι οικονομικοί του
περιορισμοί, συγκαλυμμένο από την προσωρινή απελευθέρωση
πόρων - λόγω της φαινομενικής κινητοποίησης των ιδιωτικών
κεφαλαίων και της μετάθεσης αποπληρωμής του κόστους κατασκευής των υποδομών από μελλοντικούς προϋπολογισμούς. Με
τον τρόπο αυτό υποσκελίζεται η αναγκαιότητα ιεράρχησης των
υλοποιούμενων έργων, βάσει αποδοτικότητας, χρησιμότητας
και λειτουργικότητας. Η εμπειρία, μάλιστα, έχει αποδείξει ότι ο
ιδιωτικός τομέας δεν είναι ούτε πιο αποτελεσματικός, ούτε πιο
αξιόπιστος στην εκτέλεση των έργων. Η παραβίαση των χρονοδιαγραμμάτων και η αδυναμία επιβολής κυρώσεων σε περίπτω. Στα ανταποδοτικά έργα, οι ιδιωτικοί φορείς αναλαμβάνουν τη χρηματοδότηση, το
σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση και την εκμετάλλευσή τους, μέσα από την είσπραξη
τελών από τους τελικούς χρήστες, προκειμένου να αποπληρώσουν την αρχική χρηματοδότηση
και να εξασφαλίσουν ένα εύλογο κέρδος. Στα μη ανταποδοτικά έργα, οι ιδιωτικοί φορείς αναλαμβάνουν την υλοποίηση, διαχείριση και συντήρησή τους και αποπληρώνονται από το κράτος
με τμηματικές καταβολές.
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ση κακοτεχνίας ή απόκλισης από τις συμφωνημένες προδιαγραφές είναι κοινός τόπος. Η ιδιωτικοποίηση δημοσίων έργων
και λειτουργιών που επιχειρείται μέσω των ΣΔΙΤ βραχυχρόνια
μόνο μπορεί να βελτιώσει την εικόνα της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, δεδομένου ότι οι δαπάνες εκτέλεσης των έργων δεν συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό και οι απαιτήσεις των ιδιωτών από το δημόσιο για την εκτέλεση των έργων
δεν εμφανίζονται στο δημόσιο χρέος. Μακροχρόνια, όμως, η
ανάθεση έργων μέσω ΣΔΙΤ έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια
εσόδων του δημοσίου - λόγω εκχώρησης της κρατικής περιουσίας και δραστηριοτήτων προς εκμετάλλευση από ιδιώτες, την
υπέρμετρη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού – λόγω
τμηματικών καταβολών – και κατά συνέπεια τη διαχρονική αύξηση του δημοσίου χρέους και, τέλος, τη μετακύλιση στο διηνεκές ενός βάρους στις επόμενες γενιές. Στο μέλλον, οι αυξημένες
υποχρεώσεις του δημοσίου εξαιτίας των ΣΔΙΤ θα δύνανται να
καλυφθούν είτε μέσω αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης
είτε με περικοπή δημοσίων δαπανών, και ειδικότερα των δαπανών κοινωνικού χαρακτήρα.

τευξη της βέλτιστης σχέσης κόστους – ποιότητας των έργων ή
των υπηρεσιών. Η ανάπτυξη του θεσµού των ΣΔΙΤ αποτελεί
μία συνειδητή πολιτική απόφαση που εντάσσεται στα πλαίσια
της εκχώρησης τμημάτων του δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα.
Πράγματι, οι ΣΔΙΤ συντείνουν στην απόσυρση του δημοσίου
τομέα από περιουσιακά του στοιχεία, στην παραχώρηση και
εκμετάλλευση νευραλγικών δημόσιων υποδομών από τον ιδιωτικό τομέα και στην στέρησή του από την άσκηση βασικών
δραστηριοτήτων του. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο στόχος της
ελαχιστοποίησης του λόγου κόστους-οφέλους θα μπορούσε να
επιτευχθεί διαμέσου εναλλακτικών λύσεων υλοποίησης των
έργων κατά τις οποίες το δημόσιο δεν αποξενώνεται από την
αξιοποίηση της περιουσίας του και την άσκηση των κοινωνικών
λειτουργιών του.

Συμπερασματικά, οι συμπράξεις δεν εξασφαλίζουν την επί-
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------ÐÑÏÓÖÁÔÇ ÄÇÌÏÓÉÅÕÓÇ-----Seeleib-Kaiser M. (ed.) 2008: Welfare State Transformation. Comparative Perspectives. Houndsmills, Basingstoke: Palgrave,
Macmillan.
Ο συλλογικός αυτός τόμος παρέχει εκτενή τεκμηρίωση για τον μετασχηματισμό του κοινωνικού κράτους
σε παγκόσμια κλίμακα και τα μεταβαλλόμενα όρια μεταξύ «δημόσιου»
και «ιδιωτικού» στο πλαίσιο των μεικτών οικονομιών ευημερίας.
Διερευνώνται διάφορα μέτρα
παρέμβασης σχετικά με την χρηματοδότηση, την παροχή και την
ρύθμιση της κοινωνικής πολιτικής
και αναλύονται οι μεταρρυθμιστικές
προοπτικές σε διάφορες χώρες της
Ευρώπης καθώς και στην Ιαπωνία
κατά την τελευταία δεκαετία. Επίσης,
εξετάζονται μέσα από μια συγκριτική
προοπτική, οι μεταβολές σε επιμέρους πεδία της κοινωνικής πολιτικής, όπως η κοινωνική ασφάλιση
και τα συνταξιοδοτικά συστήματα, η
ασφάλιση για την ανεργία, τα επιδόματα αναπηρίας και η υγειονομική
φροντίδα.
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